Fujiimpulse Việt Nam đạt chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001 và 14001

FS-215, FS-315 (220V)
Là dòng máy để bàn được thiết kế
để vận hành nhanh, dễ kiểm soát
và tiết kiệm chi phí
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Những tính năng đặt biệt này cho
phép đóng gói lại thành các túi nhỏ
hơn với kích thước khác nhau theo
ý muốn

Máy FS-215 và FS-315 sử dụng xung
điện để dán ép, có kích thước và giá
thành thích hợp cho các cửa hàng
nhỏ lẻ và hộ gia đình.
Máy có gắn dao cắt
Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

P-200/PC-200

P-300/PC-300

72 x 310 x 117 mm

82 x 428 x 145 mm

V-300, V-300-HD (220V) Hút chân không

Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

FS-215
250/400W
2 or 5 x 200mm
286 x 376 x 198 mm
5.2Kg

FS-315

363 x 376 x 198 mm

V-301, V-301-10D (220V) Hút chân không

Máy có thể vận hành ở hai chế độ: “Chỉ ép” hoặc “Ép và hút chân không”
Tính năng cũng tương tự như dòng máy
V-300, nhưng có cải tiến ở bộ phận mũi hút.
Nó sẽ tự động di chuyển “Ra - Vào” sau khi
ép và hút chân không.

Riêng dòng máy V-300-HD có thể đóng gói được các sản phẩm có chứa
dầu, nước, bột...
Với dòng máy sử dụng 2 dây
điện trở (phía trên và dưới) có
khả năng đóng gói các túi dày
và có nhiều nếp gấp xếp
chồng lên nhau

Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

V-300, V-300-HD

V-300-10D, V-300-10D-HD

370 x 430 x 270 mm

370 x 430 x 270 mm

Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

370 x 430 x 270 mm

370 x 430 x 270 mm

370 x 430 x 270 mm

V-300R-35, V-301R-35 (220V) Hút chân không
Tính năng cũng tương tự như dòng máy
V-300, và V-301 nhưng được lắp trên bộ
chân nên dễ dàng di chuyển và vận hành
Máy được trang bị 2 bơm chân không nên
có lưu lượng hút lớn hơn
Chuyên dùng để đóng các túi gạo hoặc
các túi khác có trọng lượng từ 1 ~ 5Kg

VY-600-10 (220V) Hút chân không
Máy có 3 mũi hút chân không nên có thể
đóng gói cùng lúc 3 sản phẩm
Sử dụng nguồn khí bên ngoài để hút
chân không nên đóng gói được các
sản phẩm chứa nước, bột, dầu…
cũng như rút ngắn thời gian đóng gói.
Bàn ép của máy điều chỉnh được độ
nghiêng trong khoảng 0 ~ 15 độ để
phù hợp với sản phẩm cần đóng gói.
Bề rộng đường ép 10mm và ép được
hầu hết các loại túi có trên thị trường

VY-600-10

như: PE, PP, PA, NY, PV… và các túi
nhiều lớp khác
Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

V-300R-35

355 x 675 x 940mm

V-301R-35
560/1050W
5 or 10 x 300mm
-58.6Kpa
20L/min
366 x 688 x 894mm
33Kg

Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

Hotline:
Lô 19B-21, Đường D, KCX Sài Gòn - Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Website: www.fujiimpulse-vn.com - E-mail: admin@fujiimpulse-vn.com

VY-600-10 (220V)
2700W
10 x 600mm
-92KPa
160L/min
680 x 500 x 1100mm
40Kg

090 677 4925

Fujiimpulse Việt Nam đạt chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001 và 14001

FIV-400R-35 (220V) Hút chân không

V-460C, V-460-10D (220V) Hút chân không
V-460 là dòng máy hút chân không để bàn,

Chiều dài đường ép tới 400mm nên

giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ cho

đóng gói được các túi miệng rộng

thực phẩm luôn tươi mới, và ngăn chặn

Máy được đặt trên bộ chân nên dễ

quá trình oxy hóa các linh kiện, đồ trang

dàng di chuyển

sức, hóa chất, các thiết bị chính xác khác.

Trang bị 2 bơm chân không nên có

FIV-400R-35
Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

V-460

Tính năng của dòng máy V-460C

lưu lượng hút lớn

Dòng máy V-460C (được sử dụng trong phòng sạch - “Clean room”

Mũi hút tự động di chuyển “Ra – Vào”

có gắn một quạt hút và ống xả bên hông máy. Các bụi bẩn bên trong

sau mỗi lần ép và hút chân không

máy sẽ được thải ra ngoài thông qua bộ phận này.

460 x 680 x 890 mm

Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Áp lực hút
Công suất bơm
Lưu lượng
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

460 x 680 x 890 mm

V-460C
1800W
10 x 460 mm
-87.0kPa
39L / min
570 x 785 x 415 mm
55Kg

V-460-10D
2700W
10 x 460 mm
-87.0kPa
39L / min
570 x 785 x 415 mm
60Kg

T-130K, T-230K (220V)

US-60C+, US-60E (220V) Hàn điểm siêu âm

Thích hợp để đóng gói Trà và Cà Phê

Dễ dàng đóng gói

Các túi dùng để đóng gói Trà và Cà Phê thường làm bằng chất liệu

Chỉ cần đưa sản phẩm vào
tay cầm và dùng tay nhẹ
nhàng thực hiện thao tác
US-60C+
đóng gói.
Sản phẩm sau khi đóng gói nhìn đẹp hơn

nhôm và dày. Máy T-130K và T-230K được thiết kế gia nhiệt ở mặt
trên và mặt dưới (gia nhiệt 2 mặt) để gia tăng nhiệt độ đốt nóng,
cũng như lực ép lên miệng túi, nên có thể ép các túi đựng Trà,
Cà Phê và các loại túi khác có bề dày lên tới 0.5mm.

Dùng màng phim, ráp, dây thun, băng keo,
kim kẹp,.. để đóng gói sẽ làm cho sản phẩm
không đẹp. Nhưng khi sử dụng máy này với
công nghệ hàn điểm bằng sóng siêu âm sẽ
tạo ra các điểm mờ nhỏ, giúp cho sản phẩm
nhìn bắt mắt hơn
Chủng loại
Công suất
Thời gian gia nhiệt
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

US-60C+
60W
0.5 ~ 1.7 giây
114 x 193 x 114 mm
2Kg

Trang bị dây điện trở lưới
Dòng T sử dụng dây điện trở dạng lưới nên ép
được các túi dày, nhiều lớp, và bề mặt không

T-230K

bằng phẳng, cũng như các túi đựng Trà và Cà Phê. Dây điện trở lưới
được làm từ các sợi niken-crom nhỏ nên có tính mềm dẻo, dễ uốn.
Chủng loại
Công suất
Kích thước đường ép: Rộng x Dài
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)
Trọng lượng máy

US-60E
60W
0.1 ~ 0.62 giây
95 x 94 x 57 mm
0.33Kg

T-130K
900 / 1200W
10 x 120mm
132 x 340 x 250 mm
6.7Kg

T-230K
1300 / 1300W
10 x 220mm
232 x 360 x 250 mm
9.7Kg

FA-300, FA-450, FA-600 (220V) Bán tự động
Chủng loại FA sử dụng xi lanh điện từ và bộ vi xử lý để vân hành máy nên đóng
gói được hầu hết các loại túi một cách dễ dàng và an toàn
Chủng loại
FA-300-5
FA-300-10
FA-300-10D
FA-450-5
FA-450-10
FA-450-10D
FA-600-5
FA-600-10
FA-600-10D

Công suất
1050W
1700W
1700W
1200W
2300W
2300W
1500W
2700W
2700W

Kích thước đường ép
5 x 300 mm
10 x 300 mm
10 x 300 mm
5 x 450 mm
10 x 450 mm
10 x 450 mm
5 x 600 mm
10 x 600 mm
10 x 600 mm

Kích thước máy
360 x 580 x 360 mm
360 x 590 x 360 mm
360 x 590 x 360 mm
520 x 510 x 360 mm
520 x 380 x 370 mm
520 x 380 x 370 mm
680 x 380 x 370 mm
680 x 380 x 370 mm
680 x 380 x 370 mm

Là dòng máy đóng gói bán tự

Trọng lượng
16Kg
16.5Kg
18Kg
15Kg
16Kg
18Kg
19Kg
23.5Kg
24.5Kg

động, nhưng có kích thước nhỏ,
nhẹ... dễ dàng di chuyển và có
thể đặt trên các bàn có kích
thước nhỏ.

FI-300, FI-450, FI-600 VÀ FR-450 (220V) (Dạng đứng)
FI là dòng máy đóng gói đạp chân, được thiết kế theo

Độ cao bàn ép của máy FR-450 có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu

tiêu chuẩn để dùng trong công nghiệp nên có đường

sử dụng, Bàn này được gắn trên 2 thanh thép ở 2 bên nên có thể

ép đẹp, bền, chắc chắn.

đóng gói được các túi gạo, các túi khác có trọng lượng từ 2 đến 15Kg

Sử dụng Bộ định thời gian để thiết lập thời gian gia

Máy FR-450 có thể lắp trên bộ chân và

nhiệt, tùy theo bề dày và chất liệu túi ép mà thiết lập

bàn đặc biệt của chủng loại máy FI.

thời gian này cho phù hợp. Đặt miệng túi vào khu vực

Lưu ý phải tháo 2 thanh thép ra trước

đường ép. Dùng chân đạp lên bàn đạp để thực hiện

khi lắp bàn đặc biệt này.

thao tác ép.
Chóng quá nhiệt
Có thể dây điện trở bị
quá nhiệt, khi đó máy
sẽ tự động tắt để ngưng
quá trình gia nhiệt

Chủng loại
FI-300-5
FI-300-10
FI-300-10D
FI-600-5
FI-600-10
FI-6000-10D
FR-450-5

Công suất
1050W
1700W
1700W
1500W
2700W
2700W
1200W

Kích thước đường ép
5 x 300 mm
10 x 300 mm
10 x 300 mm
5 x 600 mm
10 x 600 mm
10 x 600 mm
5 x 450 mm

Kích thước máy
390 x 520 x 920 mm
390 x 530 x 920 mm
390 x 530 x 920 mm
680 x 560 x 1030 mm
680 x 560 x 1030 mm
680 x 560 x 1030 mm
530 x 560 x 1030 mm

Trọng lượng
21Kg
23Kg
23Kg
29Kg
34Kg
34Kg
22Kg

FR-450-5

